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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

 
Nie przyznaje się połówek punktów. 

Schemat punktowania – zadania zamknięte 
Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. 

Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte 
W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni 
poprawna merytorycznie oraz poprawnie zapisana pod względem gramatycznym, leksykalnym 
i ortograficznym. Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet jeśli 
nie została uwzględniona w schemacie oceny. 

Numer 
zadania 

Poprawna odpowiedź Liczba punktów 

1. 

Np. 
Utwór ukazuje nam, że źródłem radości mogą być proste, codzienne 
sytuacje, kontakt z naturą czy drugim człowiekiem. Nasze życie 
wypełniają momenty drobnych przyjemności, ale też sytuacje 
pozwalające odczuwać wielkie szczęście.   

1 p. za właściwe 
sformułowanie przesłania 
tekstu. 
1 p. za sformułowanie 
w formie dwóch zdań.  

Razem: 2 p. 

2. 

1) nazwa rodzaju literackiego: liryka 
2) cechy, np.: 

- utwór wierszowany 
- obecność podmiotu lirycznego 
- monolog jako forma wypowiedzi  
- środki poetyckie 
- rymy 

1 p. za poprawne 
nazwanie rodzaju. 
1 p. za poprawne 
wskazanie trzech cech. 

Razem: 2 p. 

3. 

Np. 
Małą radość daje człowiekowi kontakt z przyrodą, widok pięknego 
nieba, powiew wiatru, ale też proste rzeczy, np. smak świeżego chleba 
o poranku.  
Wielkiej radości doznajemy, ciesząc się z innymi, świętując  
w grupie doniosłe chwile.  

Po 1 p. za opisanie 
każdego z rodzajów 
radości w formie jednego 
zdania. 

Razem: 2 p. 

4. Np.: 
1) zaimka: twój 
2) przyimka: na 
3) spójnika: i 
4) przysłówka: dziko 

2 p. za poprawne 
wypisanie wszystkich 
czterech części mowy. 
1 p. za poprawne 
wypisanie trzech części 
mowy. 

5. Np.: 
1) epitet – (wiatr) niespodziany 
2) metafora - Niebo, kiedy nagle w kałuży zaświeci 
3) ożywienie – wiatr […] co nam wybiega naprzeciw 
4) porównanie – mała jak czerwona kropelka biedronki na białym 

tulipanie 

2 p. za poprawne podanie 
czterech przykładów. 
1 p. za poprawne podanie 
trzech  przykładów. 
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6. Np.: zainteresowanie – ciekawość – obojętność/zniechęcenie 
zadowolenie – duma – wstyd 
miłość – sympatia – nienawiść 
euforia – radość – smutek 

Po 1 p. za poprawne 
uzupełnienie kolumny 
tabeli.  

Razem: 2 p.  

7. a) Np.: Podmiot liryczny wypowiada się w imieniu ludzi. Dostrzega 
nietrwałość/kruchość życia. Zdaje sobie sprawę, że cenione przez 
człowieka wartości, takie jak: uczciwość/szlachetność, piękno, 
potęga,  bogactwo również przeminą. Dochodzi do wniosku, że 
człowiek jest marionetką w rękach losu. 

b) Np.: Autorem wielu słynnych fraszek jest Jan Kochanowski. 
Sprawdzian z matematyki jest fraszką w porównaniu z egzaminem 

ósmoklasisty.  

a) 1 p. za poprawne 
uzupełnienie 
wszystkich luk  
 

b) Po 1 p. za każde zdanie 
zbudowane zgodnie 
z poleceniem.  

Razem: 3 p.  

8. na pewno                       minipiłka 
naprawdę                       ciemnozielony 

1 p. za poprawny zapis 
wszystkich wyrazów. 

9. 
frazeologizm 

autor i tytuł 
lektury 

bohater uzasadnienie 

mieć węża 
w kieszeni 

Karol 
Dickens 
Opowieść 
wigilijna 

Ebenezer 
Scrooge 

Scrooge był chciwym i 
skąpym właścicielem kantoru, 
który kazał swemu kanceliście 
pracować do późna, nawet w 
przeddzień Bożego 
Narodzenia. 

mieć głowę 
na karku 

Adam 
Mickiewicz 
Pani 
Twardowska 

pan 
Twardowski 

Twardowski wykazał się 
pomysłowością i bystrością 
umysłu w konfrontacji z 
diabłem, którego udało mu 
się przechytrzyć i tym samym 
ocalić swą duszę.  

złamać 
dane słowo 

Adam 
Mickiewicz 
Świtezianka 

strzelec Strzelec nie dotrzymał 
złożonej dziewczynie przysięgi 
wierności. Zauroczony urodą 
innej zdradził swą 
narzeczoną.  

chodzić 
z głową 
w chmurach 

mit o Ikarze  
i Dedalu 

Ikar Syn Dedala w porywie 
brawury, wiedziony 
młodzieńczymi marzeniami, 
nie posłuchał przestróg ojca i 
wzbił się na skrzydłach zbyt 
blisko słońca, co skończyło się 
tragicznie.  

 

Po 1 p. za poprawne 
uzupełnienie każdego 
wiersza tabeli. 

Razem: 4 p. 

10. znaleźć się między Scyllą a Charybdą, ikarowy lot 
Np.: Znalazł się między Scyllą a Charybdą, gdy stanął przed wyborem 
szkoły średniej – nie wiedział, czy kontynuować naukę w liceum, czy w 
technikum. 
Jego pierwsze próby poetyckie były ikarowymi lotami. 

Po 1 p. za wskazanie 
frazeologizmu i ułożenie z 
nim zdania oddającego 
przenośnie znaczenie. 

Razem: 2 p. 
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11. 1) Będzie to podstawa do dalszych rozmów. 
2) Prelegent kontynuował swój wykład. 
3) Moja koleżanka w nowym płaszczu wygląda bardzo efektownie. 

Uwaga! 
Uczeń nie musi przepisywać poprawionego zdania, wystarczy sama 
korekta na podanych wypowiedzeniach. 

Po 1 p. za właściwe 
poprawienie każdego 
zdania. 

Razem: 3 p. 

12. Autorem Balladyny jest Juliusz Słowacki. Jest to utwór dramatyczny. 
Składa się z aktów, podzielonych na sceny. Występuje tekst główny 
i poboczny, czyli didaskalia. W utworze pojawiają się wydarzenia 
fantastyczne i realistyczne. Akcja rozgrywa się w okolicach jeziora Gopło 
w nieokreślonym czasie. Główną bohaterką jest Balladyna, żona 
Kirkora, siostra Aliny. Tytułowa bohaterka za popełnione czyny zostaje 
ukarana. Jest to zgodne z ludowymi  wierzeniami. 
Uwaga! 
W pierwszym zdaniu wystarczy nazwisko autora. 

3 p. za poprawne 
uzupełnienie 16-15 luk. 
2 p. za poprawne 
uzupełnienie 14-13 luk. 
1 p. za poprawne 
uzupełnienie 12-10 luk. 

13. Treść i forma (0-2 p.) 
2 pkt – treść zgodna z poleceniem, uwzględnione 
2 wydarzenia/argumenty; podanie imienia/imion towarzyszy podróży; 
uwzględnionych 5 elementów dotyczących formy: kto dziękuje? komu 
dziękuje? za co dziękuje? kiedy dziękuje? gdzie dziękuje?  
1 pkt – treść zgodna z poleceniem, uwzględnione 
2 wydarzenia/argumenty; podanie imienia/imion towarzyszy podróży; 
uwzględnione 4 elementy dotyczące formy: kto dziękuje? ORAZ/ALBO 
komu dziękuje?, ORAZ/ALBO za co dziękuje?, ORAZ/ALBO kiedy 
dziękuje?, ORAZ/ALBO gdzie dziękuje?  
0 pkt – treść niezgodna z poleceniem ALBO treść zgodna z poleceniem, 
ale uwzględnione tylko 3 elementy dotyczące formy: kto dziękuje? 
ORAZ/ALBO komu dziękuje?, ORAZ/ALBO za co dziękuje?, ORAZ/ALBO 
kiedy dziękuje?, ORAZ/ALBO gdzie dziękuje? 

4 p. 

Poprawność językowa (0-1 p.) 
1 pkt – łącznie nie więcej niż dwa błędy językowe 
0 pkt – łącznie trzy lub więcej błędów językowych 

Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (0-1 p.) 
1 pkt – łącznie nie więcej niż dwa błędy ortograficzne i interpunkcyjne 
0 pkt – łącznie trzy lub więcej błędów ortograficznych i 
interpunkcyjnych 

14. Np.: 

wyraz 
inna forma lub wyraz 

pokrewny 
przykład innego wyrazu 

ilustrujący tę samą zasadę 

brzuch brzuszek dach 

uważny uwaga  poważny 

rowerzysta rower górzysty 

siódemka siedem pióro 
 

Po 1 p. za poprawne 
uzupełnienie kolumny 
tabeli.  

Razem: 2 p.  
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15. Te właśnie rzeczy skusiły smoka. Smoki, jak wiadomo, kradną złoto i 
klejnoty ludziom, elfom i krasnoludom, gdziekolwiek się da; strzegą 
swoich łupów do ostatniego tchu (czyli na wieki, bo nie umierają, chyba 
że je ktoś zabije), ale nie umieją się nimi cieszyć, nie używają z nich nic, 
bodaj miedzianego pierścionka. Smoki wcale nie odróżniają pięknej 
roboty od partactwa, chociaż dobrze się zazwyczaj znają na rynkowej 
cenie przedmiotów. Same też nic nie potrafią zrobić, nie umieją nawet 
zreperować obluzowanej łuski na własnym pancerzu. 
Uwaga! 
W zdaniu, w którym występuje średnik i nawias, uczeń może użyć innych 
znaków interpunkcyjnych, które poprawnie uporządkują zapis, np. 
myślnik, przecinek. 
Nawias można potraktować jako dwa odrębne znaki. 

3 p. za poprawne 
wstawienie (18)17-15 
znaków interpunkcyjnych. 
2 p. za poprawne 
wstawienie 14-11 znaków 
interpunkcyjnych. 
1 p. za poprawne 
wstawienie 10-7 znaków 
interpunkcyjnych. 

16. 1) litery: p-r-z-e-d-m-i-o-t-ó-w 
2) głoski: p-rz-e-d-mi-o-t-ó-w 
3) sylaby: przed-mio-tów/prze-dmio-tów 

1 p. za poprawny podział 
na litery, głoski i sylaby. 

17. a) D 
b) A 

Po 1 p. za poprawne 
udzielenie odpowiedzi w 
każdym podpunkcie. 

Razem: 2 p. 

18. B 1 p. za znaczenie 
poprawnej odpowiedzi.  

19. W Opowieści wigilijnej występuje narrator trzecioosobowy.  
Np. 
Jest to narrator wszechwiedzący, nie bierze udziału w wydarzeniach. 

1 p. za poprawne 
określenie rodzaju 
narratora. 
1 p. za podanie dwóch 
informacji na jego temat. 

Razem: 2 p. 

20. Np. 
a) Scrooge miał jednego siostrzeńca. 
b) Ebenezer to egoista.  
c) Główny bohater książki był człowiekiem, który nie nawiązywał 
bliższych relacji z innymi.  

1 p. za zbudowanie zdania 
pojedynczego zgodnie z 
treścią lektury. 
1 p. za zbudowanie 
równoważnika zdania 
zgodnie z treścią lektury. 
1 p. za zbudowanie zdania 
złożonego zgodnie z 
treścią lektury. 

Razem: 3 p. 

21. wydarzenie numer 

Nawiedzony strych. 2 

Wizyta Świętego Mikołaja. 3 

Ferie w Zakopanem. 4 

Pierwszy dzień w gimnazjum.  1 
 

1p. za poprawne 
uporządkowanie 
wszystkich wydarzeń 
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22. informacja Prawda  Fałsz  

Ballada jest gatunkiem dramatycznym, opartym na 
wierzeniach ludowych. 

 X 

Ballady Adama Mickiewicza to utwory stroficzne.  X  

Świtezianka nie chciała sprawdzić wierności 
Strzelca. 

 X 

Strzelec był prawdomówny i szczery.  X 

Bohaterka ballady Pani Twardowska jest żoną 
Mefistofelesa. 

 X 

Mistrz Twardowski to postać autentyczna. X  

Wydarzenia w balladzie Powrót taty przestawione 
są chronologicznie. 

X  

Powrót taty to tekst fantastyczny, pełen magii i 
czarów. 

 X 
 

3 p. za bezbłędne 
wskazanie 8 informacji 
prawdziwych/fałszywych. 
2 p. za poprawne 
wskazanie 7 informacji. 
1 p. za poprawne 
wskazanie 6-5 informacji. 

23. Temat (0-4 p.) 
Uczeń:  

 1 p. - określa cel listu (wrażenia po lekturze wybranej książki) 

 1 p. - przekazuje cztery informacje o bohaterze wybranej lektury 
konkursowej 

 1 p. - stosuje zwroty do adresata dostosowane do sytuacji 
komunikacyjnej (co najmniej dwa oprócz nagłówka); zaczyna i 
kończy list, stosując właściwe formy grzecznościowe  

 1 p. - zachowuje formalne wyróżniki listu (miejscowość, data, zwrot 
do adresata, formuła kończąca list, podpis). 

10 p. 

Kompozycja (0-1 p.) 

 odpowiedni układ graficzny (nagłówek, akapity, trójdzielność 
wypowiedzi) 

Styl (0-1 p.) 

 konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi 

Język (0-2 p.) 

 2 p. - dopuszczalne 2 błędy fleksyjne/ składniowe/ leksykalne/ 
frazeologiczne 

 1 p. - dopuszczalne 3 błędy fleksyjne/ składniowe/ leksykalne/ 
frazeologiczne 

Ortografia (0-1 p.) 

 dopuszczalny 1 błąd ortograficzny 

Interpunkcja (0-1 p.) 

 dopuszczalne 2  błędy interpunkcyjne 

 
Razem: 60 punktów 


